
EGEN DATOR PÅ MARKS GYMNASIESKOLA 

Syfte, förhållningsregler & tips för handhavande 

Som en del i utbildningen får varje elev en egen dator som ar-

betsverktyg under studietiden på Marks gymnasieskola. 

Här kommer information till dig som 

elev och din/dina vårdnadshavare.  

Läs igenom informationen noga in-

nan ni skriver på avtalet. Dokumen-

ten finns även tillgängliga på skolans 

hemsida: 

www.marksgymnasieskola.se 

Vid utlämning av datorn ska du ha 

med dig avtalet samt legitimation. 



 

 

 

Varför en dator per elev? 

Skolan arbetar på olika sätt med att stödja utvecklingen av elevernas 

lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen för alla elever på Marks 

Gymnasieskola. Att ge en dator till varje elev är ett led i denna ut-

veckling. 

Skolverket lyfter fram och formulerar den digitala kompetensen som 

en av fyra prioriterade grundkompetenser. Detta grundar de på EU:s 

åtta prioriterade nyckelkompetenser för ”livslångt lärande” där den 

fjärde är digital kompetens. 

Datorer används i de flesta yrken på ett eller annat sätt. Hur den 

kommer att användas i elevernas framtida yrkesverksamma liv är 

svårt att uttala sig om, men troligtvis kommer användandet av dato-

rer i yrkeslivet att öka. I skolan har vi sett att datorer kan vara ett av 

flera verktyg för att skapa en inspirerande lärosituation för eleverna. 

Genom att utrusta eleven med en dator under studietiden på Marks 

Gymnasieskola förväntar vi oss dels ökad måluppfyllelse, dels att vi 

rustar eleverna för framtiden. 

Regler för användande 

 Din dator är ditt arbetsredskap och det är din skyldighet att vara 

aktsam om den och se till att den är funktionsduglig. 

 När du inte kan ha uppsikt över datorn ska den förvaras i säker-

hetsskåp för laddning. I övriga fall får datorn inte lämnas utan till-

syn. Över natten förvaras datorn hemma hos dig. 



 

 

 

 Du är själv ansvarig för din dator och vad du installerar och lagrar 

på den. 

 Din dator ska användas med respekt för andra människor. 

 Du ska använda användarkonto med lösenordsskydd och ingen 

annan får känna till dina inloggningsuppgifter. 

Handhavande 

 Kom med laddad dator till skolan. 

 Använd fodral för att skydda datorn. 

 Du ansvarar för att dina viktiga filer inte kommer bort. 

Spara därför i första hand i Skolplattform eller Skydrive. 

 För att bibehålla batteri: 

- Ladda batteriet varje natt hemma. Om du behöver ladda datorn 

dagtid  görs detta i säkerhetsskåp/laddningsskåp då tillfälle ges 

(t.ex. under lunch och idrott). 

-  Tag ur batteriet ur datorn om du inte använder den under 

några veckor (t.ex. på sommaren). 

Försäkring och garanti 

Med datorn följer en försäkring/garanti som täcker det mesta, dock 

inte exempelvis stöld och skada/förlust till följd av oaktsamhet. Om 

datorn blivit utsatt för något är det försäkringen som går in och täck-

er skadan. Om datorn bara lägger av eller någon del slutar att fun-

gera är det garantin som gäller.  



 

 

 

Om något händer med datorn ska du prata med din mentor. Du får 

en blankett att fylla i där du beskriver vad som hänt. Ju mer inform-

ation desto lättare att åtgärda felet. Datorn skickas iväg på service/

reparation och din mentor meddelar dig när du kan hämta den igen. 

Du blir erbjuden en ersättningsdator under reparationstiden. 

Om datorn gått sönder till följd av din oaktsamhet kan frågan om 

ekonomisk ersättning uppstå. Detsamma gäller vid förlust av datorn. 

Ett krav på ekonomisk ersättning ska alltid föregås av samtal mellan 

skolan, eleven och vårdnadshavare. Gäller det en stöld ska alltid poli-

sanmälan göras och du ska ha med en kopia på polisanmälan till din 

mentor. 

Ä gande 

Datorn är skolans egendom under hela skoltiden. Efter fullgjorda studier 

erbjuds du att köpa datorn mot en administrativ kostnad. 

Överenskommelse 

Det är allas skyldighet att använda skolans IT-miljö på ett ansvarsfullt 

sätt, oavsett om man getts rätten att disponera en personlig dator 

eller använder skolans gemensamma datorer. Samhällets lagar och 

läroplanens värdegrund gäller som norm. När en elev ges ett per-

sonligt ansvar för en dator upprättas ett avtal mellan skolan och ele-

ven och dennes vårdnadshavare som innebär att eleven och vård-

nadshavaren accepterar de regler och föreskrifter som finns. Stick-

provskontroller av datorerna kommer att göras i samverkan med ele-

ven. Om reglerna då inte följts, kan avtalet komma att brytas och 

eleven förlora rätten att disponera en personlig dator. 


